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Dr. FODOR TAMÁS,
Sopron MJ. Város Polgármestere

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
várja a balfiakat

WiK

2009. március 4-én 18 órára
a balfi József A. Mûvelõdési Házba!
A fórum témája: tájékoztató az aktuális kérdésekrõl és válasz a
lakossági felvetésekre, észrevételekre! Megjelenésükre számítunk!

Tisztelettel és szeretettel meghívunk mindenkit
2009. március 15-én 15 órára

MÁRCIUS 15- i
Ü N N E P É LY Ü N K R E
a József Attila Mûvelõdési Házba.
Ünnepi köszöntõt mond
Kocsis János
önkormányzati képviselõ, a részönk. elnöke
Közremûködik:
A Balfi Színjátszókör
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R É S Z Ö N K O R M Á N Y Z AT I H Í R E K
Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2009. február 18-án, 18 órakor tartotta rendes ülését. Az ülésen
megjelent Sopron MJ. Város Polgármesteri Hivatala részérõl Gintnerné Orbán Mária minõségügyi vezetõ és
Nagy István városi fõkönyvelõ, akik az egyes elõterjesztésekrõl részletes tájékoztatást nyújtottak.
A Településrészi Önkormányzat a következõ napirendi pontokat tárgyalta:
1. Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 2009. évi teljesítménycéljai és a jegyzõ 2008.
évi teljesítményértékelése. A testület az elõterjesztést egyhangú, 6 igen szavazattal támogatta.
2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban létrehozandó egységes ügyfélszolgálatról: ez a tájékoztató
az ún. „egyablakos” ügyfélfogadási rendszer bevezetésérõl szól a gyorsabb ügyintézés
érdekében. A tájékoztató testületi döntést nem igényelt.
3. Elõterjesztés a luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezésérõl (rendeletalkotás) Az
Alkotmánybíróság megállapította a törvény alkotmányellenes, ezért azt megsemmisítette. Ennek
értelmében az elõterjesztést a testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.
4. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének
módosításáról (rendeletalkotás) A 2008. során elért bevételek és kiadásokról szól, melyek az év
végével váltak ismertté teljes egészében. A testület 6 egyhangú igen szavazattal a rendelettervezetet
támogatta.
5. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérõl
(rendeletalkotás) A legtöbb kérdésre és vitára itt került sor, néhány kérdést ismertetnénk:
Kocsis János elnök:A részönkormányzat támogatását 2 Millió Forintra csökkentették. A többi
részönkormányzat támogatása különbözik. Mi ennek az oka?
Nagy István osztályvezetõ: Mindegyik részönkormányzat 2 Millió Forint támogatásban részesült.
Majd a zárszámadásból is látható lesz, hogy a másik két részönkormányzatnak áthúzódó
kötelezettségvállalása volt, ezzel növekedett meg az idei elõirányzata.
Foki Gábor képviselõ: Lesz-e pénz idén a balfi járdaépítésre?
Nagy István osztályvezetõ: Járdaépítésekre 66.750 M Forint, úthálózatra 268.436 M Forint van
betervezve a költségvetésbe.
Kocsis János elnök: A 2009. évi helyben központosított elõzetes közbeszerzési terv elfogadásáról
szóló elõterjesztésben a járdák közt szerepel Sopron-Balf településrészen lévõ járdák felújítása,
valamint a Kisbalf buszmegálló megközelítéséhez járda építése. Tehát a szükséges fedezet megvan.
Örömmel látom, hogy ismét szerepel a költségvetésben a karácsonyi díszkivilágításunk.
Foki Gábor képviselõ:
Tavaly már több helyre nem is jutott, az égõket is cserélni kellene, rá kellene fordítani a felújítására.
A Balfi Hírek újságnak volna-e lehetõsége támogatásban részesülni?
Nagy István osztályvezetõ: A kiadványi alapra pályázhat, illetve az egyéb kulturális feladatok soron
szereplõ összegbõl részesülhet. Ezt a Kulturális, Oktatási és Sportbizottságnál lehet kezdeményezni.
A testület 2 igen, 0 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett a rendelettervezetet nem fogadta el.
6. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportkoncepciójáról. A testület 7 igen egyhangú
szavazattal az elõterjesztést elfogadta.
7. Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város sportrendeletének elfogadásáról (rendeletalkotás) A
testület 7 igen egyhangú szavazattal a rendelettervezetet elfogadta,
8. Egyebek: a naprendi pontban a részönkormányzat aktuális kérdéseket tárgyalt, többek között a
csökkentett részönkormányzati keret elosztásának lehetõségeit vizsgálta, azzal a szándékkal, hogy
az eredeti célkitûzések és feladatok az adott lehetõségek között is megvalósíthatóak legyenek.

Minden kedves
Hölgy
Olvasónknak
boldog Nõnapot
kívánunk!
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Alapítványi bál 2009.

Köszönet

Döcögõsen indult
a jegyeladás, a
szervezés, mármár azt hittük,
Balfra
is
visszavonhatatlanul
begyûrûzött a
válság:
de
színházi körökben
azt mondják, a
premier a fontos.
Nos, a bál a
vártnál jobban
sikerült. Köszönet
érte a bálozó
közönségnek, a tombola-tárgy felajánlóknak, és
szponzoroknak.
A tavalyi 94 fõvel szemben idén 110 bálozó és a
meghívott vendégek gyönyörködhettek a szépen
megterített asztalokban, fogyaszthatták a
Panoráma Étterem finom ételeit és italait. Foki
Gábor, a Balf Alapítvány elnöke nyitotta meg a
rendezvényt. A Fábián-trió élvezhetõ, jó hangulatú
muzsikával szórakoztatta a közönséget, közben
fogyott a tombola és az értékes nyeremények
gazdára találtak. A vacsora után az est fénypontja
következett a világbajnok táncospár: Gergye Linda
és partnere Bogdán Róbert abszolút magas
színvonalú latin-tánc show-val kápráztatta el a
közönséget. Éjfél után már csak a fõdíjak
sorsolása maradt hátra, és a tánc folytatódhatott
rogyásig. A vendégek kakasszóra hazaértek.
És hogy az anyagiakról is szó essék: a költségek
levonása után a bál tiszta bevétele 340.000.- forint,
melyet a Balf Alapítvány teljes egészében a
település társadalmi- és kulturális életére,
programjainkra fordít. Ez biztató és örömteli.

Bár egy kicsit megkésve, - és ezért
pironkodva, hiszen decemberben adta át, köszönjük Lõrincz László (Fõ utca)
pénzadományát, mellyel munkánkat
támogatta.
***********
Köszönjük a Weninger Borászatnak a
támogatást, melyet a Magyar Kultúra Napja
alkalmából nyújtottak, külön köszönjük Fertõi
Lajos
cégvezetõnek
a
szakszerû
„idegenvezetést” a borok, a borászat világába
.

Apró, de fontos hírek
Befejezõdött a József A. Mûvelõdési Ház jobb
szárnyának
(az egykori Polg. M.
Hiv.Kirendeltség ) felújítása, melyet Horváth
Ferenc vállalkozó végzett. Igényesen és
szépen. Az anyagi forrásokat Sopron MJ. Város
biztosította. A berendezést a Pro Kultúra
Nonprofit Kft. vállalta magára.
Nagyon büszkék lehetünk erre az intézményre,
hiszen a korábban felújítottal együtt most már
egy igazán sokoldalú, különféle programok
lebonyolítására alkalmas, korszerû épületünk
van. A régi két kis irodát összenyitottuk, ebbõl
egy tárgyalótermet- irodát alakítottunk ki, mely
alkalmas kisebb csoportfoglalkozások
megtartására is. A korábbi iroda helyén, hátul,
az Ifjúsági Klub mellett vendégszobát hoztunk
létre. Az egykori tanácsteremben kapott helyet
a Balf XX. századi történetét bemutató állandó
kiállítás (melyet eddig is havonta több
autóbuszos csoport, látogatott az ország
minden részérõl a Nemzeti Emlékhellyel együtt,
ám ezeket a csoportokat csak hosszas
elõkészítés, elõzetes bejelentés után tudtuk
fogadni, mostantól bármikor) és ugyanebben a
teremben mûködik rövidesen ismét a Balfi
Adománykönyvtár. Az eddig kihasználatlan
elõtérben egy kis társalgót létesítettünk, a régi,
használaton kívüli WC-k helyén pedig kizárólag
a rendezvényeken mûködõ büfé lesz.
A Templom téren (autóbusz forduló) az egykori
szemétgyûjtõ-konténer helyén is megkezdõdött
a szépítés. A régi, elvadult orgonabokrokat
kivágtuk, helyükre gyep és padok kerülnek.
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Egyházközségi képviselõk
Régi mulasztást pótolok, amikor ismertetem a 2005. évben kinevezett balfi egyházközségi képviselõk
névsorát, megjelölve hogy milyen szolgálatot vállalnak. Fontos, hogy az emberek tudják, bátran
fordulhatnak hozzánk egyházi ügyeikkel, - ha tudunk segítünk. A Plébános úr négy községe miatt
nehezebben érhetõ el.
Fontos az is, hogy az emberek a neveket megismerjék, mert a beköltözések miatt - már Balfon sem
ismerünk mindenkit.
Németh Antal plébános az egyházközség elnöke, plébánia telefonszáma: 357 126
Csukovits György templomi szolgálat, karbantartások
Varga Sándorné templomi szolgálat, pénztár, virág ültetés a díszítéshez, adó szedés
Szabó Vilmos adó szedés, karbantartások
Ambrus Gyuláné adó szedés, hegyi templom kulcs van nála, Bozi u 1.
Tóbi Csabáné adó szedés, hegyi templom kulcs van nála, Fõ u. 89.
Ambrusné Gálos Éva, eddig inkább Ambrus Csaba tudott segíteni
Csukovits Györgyné díszítés, könyvelés, mûszaki és egyéb ügyintézés
Proceller Ferencné helyettes díszítõ
Boda István
Boda Istvánné
Grubits István kántor
Egresitsné Stanicz Alíz hittanár
Rajtuk kívül is vannak segítõink, mindig számíthatunk ifj. Varga Sándornéra, Varga Sándorra és
Varga Csabára.
Virágra is keveset költünk; az elmúlt évben a legtöbbet Szalai Vincénétõl és Varga Endrétõl kaptunk.
Simon Sándorné Olgi földhivatali ügyekben - Tóth Györgyné Györgyi levéltári ügyekben volt segítõje
az Egyházközségnek, így viszonozva Paul Szimak kápolna tulajdonosnak egy kis szeretetet.
Boda István-ék sok éven át voltak gondnokai a hegyi templomnak, de sajnos a körülményük
megváltozott és a kulcsot átadták. Mivel ott csak temetéskor van szentmise – és akkor sem mindig
– kell, hogy aki a kulcsot elkéri, szükség esetén összesöpörjön.
Az egyházi adó – rendes nevén önkéntes hozzájárulás nem kötelezõ, de a balfiak Istennek hála
tisztességgel megfizetik. Talán úgy gondolkodnak - mint mi a szolgálatról is, - hogy a Jóistennek
tartozunk vele. A jó közösséget a szeretetbõl fakadó áldozatvállalás tartja fenn.
Az Egyház csak így mûködik, mivel manapság egyéb vagyona nincsen.
A legjobb persze az lenne, ha az emberek önkéntesen fizetnének a templomban, vagy a képviselõknek
amikor lehetõségük van rá, s így õk nem zavarnának alkalmatlan idõben. A beszedéssel is kevesebbet
kellene fáradozni. Szolgálatukért ugyanis a képviselõk nem kérnek fizetséget, pedig erre lehetõségük
lenne úgy, mint más községekben. „ Aki hajlandó másokért élni, az megsokszorozza életét” (Jn
12,24)
Az elmúlt évek összefogásának eredményeként ezért tudtunk orgonát - hangosítókat is venni, és
most a padfûtést tervezzük, mert az E.ON csak most készítette el az elektromos bõvítést.
Az éves költségvetésünket közösen szavazzuk meg, zárszámadásunkat a Plébános úr minden éven
a templomban felolvassa.
A jövõben szeretnénk több közösségi programot a gyerekekkel, családokkal. Eddig is szépek voltak
a hajókirándulások, a Márton nap is kedves emlék, hiszen az osztrákokkal több, mint ötven kisgyerek
gyûlt össze. Az errõl készült fotók megtekinthetõk a templomi albumban.
Az evangélikusok felajánlották visszakapott épületüket az iskola mellett, közös rendezvények és
elõadások céljára. Ezt mi nagy örömmel elfogadjuk, mert így Istennek hála lehetõséget kapunk,
megtalálni az utat a teljes közösség felé.
Befejezésül II. János Pál pápa szavait idézem: „Isten minden embert szeret, s arra hívja õket, hogy
a szeretetben egyetlen családot alkossanak, hiszen valamennyien testvérek!”
Csukovits Györgyné
egyházközségi képviselõ

Balf, 2009.02.17.
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Majtényi Erik
A tavasz
Csipkés rüggyel, madárfüttyel
köszön rám, köszön rád,
s majd egy reggel,
ha víg kedvvel
jól megráz egy almafát,
és a fáról,minden ágról
szirmok fellege havaz,
földön-égen, csodaszépen
tündöklik fel a tavasz.

Március
Böjtmás hava
Tavaszelõ
Kikelet hava

Március: Húshagyó kedd – A farsang záró napja, Hamvazószerda – A nagyböjt kezdete
Kövércsütörtök, Hamvazószerdától húsvétig – Nagyböjt
Március 8. Nemzetközi nõnap
Március 12. Nagy Szent Gergely napja
Gergely pápát az iskolások védõszentjeként ismerjük. Régen a nagyobb gyerekek ezen a napon
toborozták, hívogatták, a kicsiket az iskolába. Hosszú papírsüvegben, fakarddal, zászlóval,
felbokrétázva jártak házról házra. Köszöntõket mondtak, színdarabokat játszottak. Szent Gergely
vitézeinek nevezték õket. Sokfelé e napot tartják alkalmasnak a búza, a rozs, a hüvelyesek vetésére
és a palántának való magok elültetésére.
Március 15. Nemzeti ünnepünk
A Magyar Országgyûlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es forradalom
és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja és
a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe. Ezen a napon osztják ki a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc kezdete ez a nap, amelynek célja a függetlenség
kivívása és az alkotmányos berendezkedés megteremtése volt. A forradalmat indító március 15-e
jelkép lett: a kivívott szabadság megõrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének
szimbóluma. A magyarság 1860 óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan
vélekedett errõl a mindenkori államhatalom.1848-ban ezen a napon nyomtatták a magyar sajtó elsõ
szabad termékeit, a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. 1990 óta ez a napot a magyar sajtó napjaként
is ünnepeljük.
Március 19. József napja
Sok népszokás és hiedelem kapcsolódik ehhez a meleghozó naphoz. A hagyomány szerint a madarak
e napon szólalnak meg, mert, mint mondják „Szent József kiosztotta nekik a sípot”. József napja
idõjárás- és termésjósló nap is. Megfigyelték, hogy ekkor térnek vissza hozzánk az elsõ fecskék.
Március 20/21. Kos hava
Március 21. Nursiai Szent Benedek napja, A csillagászati tavasz kezdete
Szent Benedek a katolikus vallás védõszentje, a betegek pártfogója. Régi szokás szerint Benedek
napján zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító erõt tulajdonítottak. Sok helyen idõjárásjósló
napként tartják számon, s úgy vélik, ha ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár.
Március 22. A víz világnapja
A víz világnapjának megünneplését az 1992. évi Rio de Janeiro-i környezetvédelmi konferencián
kezdeményezték. Ennek hatására az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhíva a kormányok,
szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére életünkben. Cél, hogy óvjuk,
védjük környezetünket, s ezen belül a Föld vízkészletét.
Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
A katolikusok ünnepe. E napon egy angyal jelent meg Szûz Máriának, és hírül adta, hogy fia fog
születni, a neve pedig Jézus lesz. Ezen a napon kezdik a gyümölcsfákat beoltani, szemezni. Sok
helyen él az a hiedelem, hogy azt a fát, amit ilyenkor oltanak be, nem szabad letörni vagy levágni,
mert szerencsétlenség éri a gazdát.
A márciusi idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
Sándor, József, Benedek, zsákban hoznak meleget.
Gyümölcsoltó hidege, téli hónap megölõje.
(Zsuzsa)
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BÁL A SULIBAN!
Február 6-án beköszöntött a tavasz egy pillanatra. Jól tette, mert a napsütés már magában jó
hangulatot keltett az iskolaudvaron, és a gyerekek nagyon várták már, hogy elkezdõdjön a farsangi
bál. Jöttek az ovisok is, többségük nem egyszerû vendégként, hanem ismerõsként mozgott a falak
között – Õk õsztõl már igazi iskolások lesznek.
Szóval minden adott volt: a Friss Pékség sütötte a süteményt, a Pet-Pack Kft. üdítõitalokat adott –
köszönet nekik! A Bab Társulat óriásbábúi nyitották meg a nagy eseményt, – az udvaron jól elfértünk
– a bábukban pendelyeses táncosok rejtõztek, a zenét pedig az iskolaigazgató és a tagiskolavezetõ két személyes zenekarként biztosította a produkcióhoz.
Elõkerültek a jelmezek is, a tanító nénik vezényletével pedig megindult a tánc és a játék. Bizony
kissé szûknek bizonyult most az iskola!

BEISKOLÁZÁS
BALFON
A 2009/2010-es tanévre beiratkozó elsõ
osztályosoknak több programot is biztosít
az iskola. A közös játékokon és a Lurkósulikon kívül nem csak a gyerekek,
hanem a szülõk is bepillantást nyerhettek
az iskolában folyó munkába. A nyílt nap
február 12-én volt, amelyen tájékoztatást
kaptak a szülõk a beiskolázásról.
Az új elsõ osztályosokat Kóczán Orsolya
tanítónõ várja szeptembertõl. Az utolsó
Lurkó-sulit is Õ tartja március 3-án,
k e d d e n 1 6 ó r a k o r, a h o v á l e e n d õ
tanítványait várja. A beíratás március 11én 8-18 óráig, valamint 12-én 13-18 óráig
lesz az iskolában.
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S P O R T H Í R E K
Nõi focicsapatunk legutóbb február 7-én szerepelt
Celldömölkön egy focitornán. A 10 csapatból a harmadikak
helyezést érték el. (Mint a háttér információkból kiderült, a
csapat nagyon örült a bronznak, de még jobban annak, hogy
a nagy riválist, Kópházát ezen a tornán kétszer is sikerült
legyõzni, egyszer 5:3, egyszer 3:2 arányban!)
Március 7-én reggel 8 órától Hegykõn a Sportcsarnokban kerül sor a legközelebbi
kupaküzdelemre. Ezt a tornát a Balfi SE szervezi és a FOCI WORLD Sportbolt
támogatja. Örömmel látják a szurkolókat Balfról is!

Mikorra ez a lapszám eljut
Önökhöz, már valószínûleg
zajlik, vagy lezajlott a BBB!
Bõvebben következõ
számunkban és a honlapon
írunk róla!
ADDIG IS MINDENKI AKTÍV
KÖZREMÛKÖDÉSÉT
KÖSZÖNJÜK!
Va r g a E n d r é n é , E r z s i

Receptsarok

receptjei

Svéd gombasaláta

Hozzávalók: 1 dl olaj, 1 fej vöröshagyma, 50 dkg
gomba, 1 kis doboz paradicsompüré,só, törött bors,
1 babérlevél, cukor, reszelt citromhéj, néhány csepp citromlé.
Az olajat megforrósítjuk és világosra pirítjuk benne az apróra vágott hagymát.Bele
teszszük a megtisztított és cikkekre vágott gombát, és a fûszerekkel ízesítve puhára
pároljuk. Mikor már saját levét elfõtte, belekeverjük a paradicsompürét, és még néhány
percig pároljuk.Hûtve tálaljuk. Pirított kenyérrel nagyon finom.A babérlevelet dobjuk
ki belõle.

Karamellás süti
Tészta: 7 tojás, 17 dkg cukor, 20 dkg darált dió, 7 dkg zsemlemorzsa, 1/2 cs. sütõpor
Krém: 2 cs. karamellás pudingot 1/2 l tejjel felfõzünk. 20 dkg rámát, 2 tojás sárgáját
20 dkg cukorral kikeverünk. A két masszát összekeverjük.
A krém felét a tésztára kenjük. Rumos tejbe áztatott babapiskótát teszünk rá, majd
a krém másik felét. A tetejére tejszínhab.
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Egy sorozat ismét
véget ért

Honnan tudod, hogy
2009-ben élsz?
01. Véletlenül a micrón ütöd be a PIN-kódodat.
02. Több éve nem passziánszoztál rendes
kártyával.
03. 15 különbözõ telefonszámod van egy
háromtagú családhoz.
04. E-mailt küldesz a melletted ülõ embernek.
05. Azt mondod, azért nem tartod a kapcsolatot a
régi ismerõsökkel, mert nincs meg az e-mail
címük.
05. Négy éve ugyanannál az íróasztalnál ülsz, de
közben három különbözõ cégnél dolgoztál.
07. A fõnököd nem tudná elvégezni a te munkádat.
08. Felhívod a családot, hogy tudd meg otthon
vannak-e, miközben hajtasz be a garázsba.
10. Minden tévéreklám végén szerepel egy
internetcím.
11. Ha elmész otthonról a mobiltelefonod nélkül
(amit életed elsõ 10, 20, 30, 40 évében nem is
ismertél), pánikba esel és máris visszamész érte.
12. Reggel az elsõ, hogy bekapcsolod a
számítógépet, még mielõtt kimész kávéért a
konyhába.
13. Mosolyogsz és bólogatsz miközben ezt
olvasod.
14. Még rosszabb: pontosan tudod kinek fogod
ezt továbbküldeni.
15. Túl elfoglalt vagy, hogy észre vedd, hogy nincs
9-es a listán.
16. Tényleg megnézted, hogy nincs 09-es a listán.
17. Gondolom az sem tûnt fel hogy két 05-ös van
a listán.
18. Ezt is megnézted, újra......
19. ....és most röhögsz magadon.
20. Gondold végig, hogy miért!?

------Ezt a kis, tanulságos szöveget e-mailban
kaptam egy kedves barátomtól. Gondoltam,
megosztom az Olvasókkal, hátha sokan
magukra ismernek. Bevallom, én is így jártam.
(A szerk.)

Korábban, két éven át a horoszkópokkal,
asztrológiával ismerkedhettünk Detári Katalin
jóvoltából.
Legutóbb egy esztendõn keresztül kísérhettük
figyelemmel havonta Feldmanné Molnár
Zsuzsanna jóvoltából az évfordulókat, jeles
napokat. Kitartó és pontos munkájával – úgy
gondolom – maradandó értéket adott a
kezünkbe, amit bármikor elõvehetünk,
használhatunk, megnézhetünk, tudjuk, mikor
mit ünnepelt, emelt ki, tartott fontosnak a
magyar nép, vagy éppen az emberiség,
hagyományai szerint.
Úgy tudom, Zsuzsa most második gyermekét
várja, ezért mindnyájunknak nevében kívánok
sok-sok családi boldogságot neki, és õszintén
remélem, hogy a késõbbiekben ismét
találkozhatunk gondolataival a Balfi Hírek
hasábjain. Önzetlen munkáját köszönjük.
Terveink szerint az új sorozat egészségbetegség témakörben indul, a rovat gazdája
Kincses Ferencné lesz és márciusi
számunkban találkozhatnak elsõ darabjával.

Figyelem!
Megfelelõ számú jelentkezõ
esetén
a
József
Attila
Mûvelõdési Ház társastánc
tanfolyamot indít. A tanfolyamot
Gergye Linda és Bogdán Róbert,
világbajnok
latintáncosok
vezetnék. Érdeklõdni lehet a
kultúrházban
nyitvatartási
idõben, vagy telefonon és email-ben az újság címén.

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a
Balfi Vendégvárók Egyesületének támogatásával,a soproni Szoc. Foglalkoztató Nyomdájában 400 példányban
Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: sobaten@freemail.hu
honlap: http://balf.sopron.hu
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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